
Padre José Ornelas Carvalho SCJ nomeado bispo de Setúbal 
 
 

Hoje, 24 de Agosto de 2015, o Santo Padre Papa Francisco nomeou o nosso confrade Padre 

José Ornelas Carvalho, membro da Província Portuguesa, bispo de Setúbal, uma Diocese a sul 

de Lisboa, Portugal. 

A Diocese de Setúbal (em latim Dioecesis Setubalensis) é sufragânea do Patriarcado de 

Lisboa e compreende 9 dos 13 Concelhos do distrito de Setúbal: Setúbal, Alcochete, Almada, 

Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal e Sesimbra, bem como parte dos Concelhos de 

Alcácer do Sal e de Grândola. A sede episcopal é a cidade de Setúbal, onde se encontra a 

Catedral de Santa Maria da Graça. 

A Diocese tem 57 Paróquias, divididas em 7 Vigararias; os sacerdotes, diocesanos e 

religiosos, são 86, os diáconos permanentes são 12 e há um diácono a caminho do 

presbiterado. Há 23 Institutos de Vida Consagrada: 7 masculinos e 16 femininos. Actualmente 

a população é de aproximadamente 720.000 habitantes, num território de cerca de 1.500 km2. 

Segundo os dados do último Censos, de 2001, 508.053 habitantes (70,8%) declararam-se 

católicos, enquanto 25% afirmaram não professar qualquer religião. Mais de ¼ da população 

(28,32%) tem menos de 25 anos, 19,28% tem mais de 65 anos, e 57% tem entre 25 e 64 anos. 

 

O Padre José Ornelas Carvalho nasceu a 5 de Janeiro de 1954, no Porto da Cruz, Ilha da 

Madeira. Após a Primeira Profissão em Aveiro (29.09.1972) e da Profissão Perpétua no Porto 

(23.09.1977), foi ordenado sacerdote no Porto da Cruz a 9 de Agosto de 1981. De 1979 a 

1983 frequentou o curso de Licenciatura no Pontifício Instituto Bíblico de Roma e em 1997 

obteve o Doutoramento em Bíblia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica 

Portuguesa de Lisboa, Doutoramento preparado na Universidade dos Jesuítas de Frankfurt, 

Alemanha, e na Roma de 1993 a 1996. Foi professor de Sagrada Escritura na Faculdade de 

Teologia da Universidade Católica Portuguesa durante muitos anos. 

 

Foi Secretário Provincial e Conselheiro Provincial e foi Superior Provincial da Província 

Portuguesa de 1 de Julho de 2000 a 26 de Maio de 2003. No XXI Capítulo Geral foi eleito 

Superior Geral da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos) e reeleito 

no Capítulo Geral seguinte, tendo assim guiado a Congregação de 27 de Maio de 2003 a 6 de 

Junho de 2015. 

 



Estamos muito gratos ao Padre José Ornelas Carvalho pelo seu serviço atento aos confrades, 

pela sua inspiração, a sua energia e a sua visão de futuro. Devemos sublinhar particularmente 

a sua grande atenção a temas importantes e de difícil concretização, como a 

internacionalidade e a colaboração cada vez mais estreita entre as diversas Entidades da 

Congregação. No seu serviço nunca faltaram a atenção e o convite ao desafio missionário. 

Esta atenção nasce do seu espírito missionário, cultivado no período da formação inicial e 

durante a sua formação bíblica, que impele ao anúncio do Evangelho a todas as nações. Foi 

por isso que insistiu muito no desenvolvimento da Congregação para lá das fronteiras das 

Entidades já consolidadas ao longo dos tempos, e isto apesar da drástica redução dos 

membros das Províncias europeias e norte-americanas. E também por isso a Congregação se 

manteve numericamente estável, graças ao crescimento na Ásia, na África e na América 

Latina.  

Foi também importante o empenho dos governos do Padre José Ornelas para se chegar a um 

conhecimento mais “real” e “crítico” das fontes dehonianas: o acesso a essas fontes é hoje 

possível através do site Dehon.docs e o trabalho implementado nestes anos no Centro de 

Estudos de Roma. 

 

Desejamos ao Padre José Ornelas todos os dons do Espírito Santo, que o assistam neste novo 

serviço na vinha do Senhor. Que o Deus das surpresas o abençoe abundantemente, que o 

Sagrado Coração de Jesus lhe conserve a sensibilidade aos apelos dos mais pobres e de todas 

as pessoas que sofrem e se encontrem à margem da sociedade na Diocese de Setúbal. Que a 

Mãe de Deus seja sempre o seu conforto e que o Padre Leão Dehon o conserve na atenção e 

abertura a novos horizontes.  

 

A Ordenação Episcopal do Padre José Ornelas terá lugar no Domingo, 25 de Outubro de 

2015, em Setúbal.  

 
 
P. Heiner Wilmer SCJ 
Superior Geral 
 
 


